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                                   West-Terschelling, 23-09-2016 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste weken van het schooljaar stonden in het teken van kennismaken. Kinderen, leerkrachten 
en ouders hebben elkaar op diverse momenten gesproken en ontmoet. Dit vinden we belangrijk.  
We waren blij met de kennismakingsgesprekken. Het is mooi om te horen hoe ouders hun kinderen 
omschrijven.  De kinderen worden nu ook bij de gesprekken betrokken. Zij verwoorden heel goed 
hun wensen en vragen  voor dit schooljaar. We zijn erg blij met deze aanvullingen. We zijn tenslotte 
nauw bij elkaar betrokken en hebben een gemeenschappelijk doel. En dat is: het beste uit ieder kind 
halen, zodat onze missie tot zijn recht komt: ‘Worden wie je bent’. 
 
Next Level 
De Prinses Margrietschool is deelnemer NEXT LEVEL SCHOOL. Hier zullen we u het komende jaar veel 
over vertellen en bij betrekken. Zowel in onze nieuwsbrieven als in een speciaal magazine dat we aan 
het ontwikkelen zijn. 

Een onderdeel van dit concept is het werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden. Op blz. 9 t/m 15 in 
onderstaand artikel wordt de Prinses Margrietschool specifiek benoemd. Er  staat  heel mooi 
beschreven wat het doet met kinderen en leerkrachten. 

https://gallery.mailchimp.com/7e031c6f4fdf84a773d4a5cf5/files/21st_Mag_2016_september.pdf 
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Kinderboekenweek 
Op maandag 26 september starten wij met de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is  Oma’s en 
opa’s ‘ Voor altijd jong’.  De Kinderboekenweek  is de langste en leukste week ter promotie van de 
mooiste Nederlandse kinderboeken en lezen. 
 
Op  woensdag 28 september is er een boekenmarkt van 13.30 uur tot 14.15 uur voor en door 
kinderen waarbij alle kinderen hun 2e hands boeken mogen verkopen. Alle ouders zijn hierbij ook 
welkom natuurlijk. Misschien zit er een leuk boek bij! Jonge kinderen van ouders die niet kunnen 
komen, nemen wij onder onze hoede. Geeft u de kinderen allemaal een portemonnee met kleingeld 
en een tas mee zodat ze diverse boekjes kunnen kopen? 
 
Om 14.05 luidt de bel en gaan alle kinderen terug naar hun klas.  Om 14.15 uur komen de kinderen  
naar buiten. 
 
Kinderen vanaf groep 4 die boeken willen verkopen mogen hiervoor ’s ochtends de geprijsde boeken 
en een kleedje meenemen naar school. De prijsjes van de boeken liggen tussen de 0,10 en 1,00 euro. 
Hele mooie boeken eventueel 1,50 euro maar, beslist niet meer. 
 
Boekhandel Funke heeft een kraampje op onze boekenmarkt. Hier kunt u ook eens neuzen tussen 
alle bekroonde boeken en natuurlijk iets kopen als u dat wilt. 
 

 
 

 Op dinsdag 4 oktober is ons eerste Open Podium en ouders zijn welkom. We beginnen om 
13.30 uur. 

 GEZOCHT: oude brillen (glazen eruit graag) die we mogen houden. Wilt u die mee naar school 
geven? 
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Ouderraad 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De ouderraad maakt zich weer op voor een schooljaar met 
leuke activiteiten. 
Er zijn een aantal wisselingen geweest binnen de ouderraad. 
Lysbeth Rijf en Esther Visser hebben afscheid genomen, Hetty Smit heeft de taak van 
penningmeester overgenomen. Wel zijn we nog op zoek naar iemand voor de ouderraad. We 
vergaderen ongeveer 5x per jaar en verzorgen samen met de juffen alle leuke activiteiten binnen de 
school. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, koningspelen, voorleesontbijt en het 
slotfeest. 
Wil je meer weten, spreek dan één van de ouderraadsleden aan! 
 
Marijke Donkerbroek, voorzitter 
Hetty Smit, Penningmeester 
Simone van Berghem, Secretaris 
Ramona Bemboom, Esther Brinkman en Marije van Vliet  
 
 
Jaarverslag MR en OR 
Volgende week ontvangt u via de mail de jaarverslagen van de Medezeggenschapsraad en de 
Ouderraad. 
Op maandag 3 oktober kunt u na de kijkochtend in de hal vragen stellen of een toelichting vragen 
aan MR en OR leden onder het genot van een kopje koffie. 
 
 
Zeeliedenherdenking 
Op vrijdag 28 oktober krijgen de kinderen van groep 5/6 een les in het kader van de 
Zeeliedenherdenking.  
Dit jaar wordt  er extra aandacht besteed aan de wederopbouw van Terschelling na de brand van 
1666. 
Op zaterdag 29 oktober start de herdenking zelf in de Westerkerk; aanvang 14.00 uur. De kerk is 
open vanaf 13.30 uur. 
Twee leerlingen van groep 5/6 leggen namens onze school bloemen bij het monument. Alle kinderen 
zijn natuurlijk welkom bij de herdenking. Na afloop is er koffie voor de ouders en limonade voor de 
kinderen in hotel Oepkes 
 
Motorische Remedial Teaching. 
Sinds 2006 worden er op Terschelling in groep 2 MRT lessen gegeven. MRT staat voor Motorisch 
Remedial Teaching en is een vorm van zorgverbreding. Het is een vorm van oefenen die is opgezet 
om de bewegingsvaardigheden bij kinderen, voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, verder te 
ontwikkelen. Bewegen en spelen zijn belangrijke activiteiten om de motoriek, de sociaal emotionele 
vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Wanneer een kind met 
plezier en inspiratie kan spelen zal de motorische en cognitieve ontwikkeling zich vlotter 
ontwikkelen. 
 
Het doel van de MRT is om de bewegingsachterstand te verkleinen zodat er een positieve invloed kan 
uitgaan naar het spelen, bewegen, gedrag, concentratie en leren. Mee kunnen doen aan leren, spel 
en bewegen van leeftijdsgenoten draagt bovendien bij aan een beter gevoel van eigenwaarde en 
zelfvertrouwen. 
 
Welke kinderen komen in aanmerking voor MRT? Dit kunnen kinderen zijn die ongecontroleerd 
bewegen, snel struikelen, moeite hebben met hinken en springen, moeite hebben met het 
evenwicht, problemen hebben met gevoel voor richting en afmeting (ruimtelijke oriëntatie), 
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onhandig zijn, moeite hebben met knutselen/knippen, moeilijk een potlood kunnen vasthouden en 
hanteren (fijne motoriek), moeilijk een bal kunnen vangen (oog-hand coördinatie), geen gevoel voor 
ritme hebben, moeite hebben met de concentratie, angstig zijn tijdens bewegen e.d.  
 
Om eerder bewegingsachterstanden in beeld te krijgen, zal de MRT voortaan aangeboden worden 
aan de kinderen van groep 1. Schooljaar 2016/2017 is een overgangsjaar. In dit jaar zullen de 
kinderen van groep 1 en 2 gescreend worden en eventueel extra lessen aangeboden krijgen, maar in 
schooljaar 2017/2018 worden de MRT lessen alleen aan de kinderen van groep 1 aangeboden. 
 
Belangrijke data: 

 
Week van 26 september 
Elke dag van 12.00 tot 12.15 
uur 

MEE-EETWEEK 
Wie wil er met ons meelunchen van 12.00 tot 12.15 uur? Kom 
kijken en eet lekker een broodje mee. Zin om iets lekkers en 
gezonds te trakteren? Dat mag. 

Maandag 26 september EXTRA hoofdluiscontrole 

Woensdag 28 september 
13.30 uur 

Boekenmarkt  

Donderdag 29 september Schoolreis groep 1/2/3 

Maandag 3 oktober 
8.30-9.00 uur 
9.00-9.30 uur 

Inloopochtend en aansluitend  zijn MR en OR leden op school, in 
de hal, om vragen over de jaarverslagen te beantwoorden. De 
koffie staat klaar. 

Dinsdag 4 oktober 
13.30-14.15 uur 

Open Podium met ouders 

Vrijdag 7 oktober Studiedag. Alle leerlingen vrij. 

Maandag 24 oktober 1e schooldag na de vakantie en HOOFDLUISCONTROLE 

  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 

 
 

 
 
 

 


